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Kedves Szülők! 

A közeljövőben az alábbi programokat tervezzük: 

- márc. 2. (hamvazószerda) Hamvazkodás. Beérkezés 9 óráig. 

- márc. 6. (vasárnap) Kedvezményes fényképrendelési időszak vége. Részletek lejjebb olvashatók. 

- márc. 8. (kedd) Ebédbefizetés 8:00-15:45 

- márc. 9. (szerda) Ebédbefizetés 8:00-15:45 

- márc. 9. (szerda) SZMK? 

- márc. 10. (csütörtök) Nemzeti ünnepünkről való megemlékezés. Beérkezés 9 óráig. Öltözet: 

fekete-fehér ünneplő kokárdával. Kérjük, hogy a kokárdákat ne balesetveszélyes, szúrós 

dolgokkal, hanem néhány öltéssel rögzítsék az ingecskékhez, blúzokhoz. Köszönjük! (Aki 

elfelejti, annak reggel tudok adni tűt, cérnát.) 

- márc. 14-15. (hétfő-kedd) Munkanap áthelyezés és nemzeti ünnep. Óvoda nincs! 

- márc. 16. (szerda) Kivételesen torna a sárga csoportosoknak. Beérkezés 8 óráig. Köszönjük. 

- márc. 17. (csütörtök) „Apa és én” program a kék és a zöld csoportosoknak. Kérjük, figyeljék a 

csoportos faliújságot. Előzetes jelentkezés szükséges. 

- márc. 18. (péntek) „Apa és én” program a sárga és a piros csoportosoknak. Kérjük, figyeljék a 

csoportos faliújságot. Előzetes jelentkezés szükséges. 
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- márc. 21. – április 1. Családtól családnak gyűjtés. Részletek lejjebb olvashatók. 

- márc. 22. (kedd) Pótbefizetés 8:00-15:45 Kérjük, hogy csak rendkívül indokolt esetben vegyék 

igénybe ezeket a hónap végi alkalmakat. 

- márc. 22. (kedd) Víz világnapja alkalmából Vízipók - Csodapók interaktív állatos bemutató. 

Beérkezés 9 óráig. Szabad, de nem muszáj kék színű ruházatban jönni. 

- márc. 22. (kedd) Érkeznek a rendelt fényképek. Kérem, hogy a rendelések összegeket is 

hozzák legkésőbb ezen a napon reggel. Lehet hozni boríték nélkül a teremtésvédelem jegyében, 

de kérem, hogy kiszámolt összeggel készüljenek. Köszönöm. 

- márc. 23. (szerda) Rendes, átlagos óvodai nap 7:00-17:00. 

- márc. 26. (szombat) Óvoda nincs. Kérjük, hogy azok, akiknek megoldhatatlan problémát okoz 

ezen a munkanapon gyermekük felügyelete, jelezzék az irodában. Kérjük, hogy azok is 

jelentkezzenek, akik a saját csemetéjük mellé be tudnának fogadni ezen a napon még 1-2 ovis 

társat. Köszönjük! 

- márc. 27. (vasárnap) Óraátállítás. 

- márc. 28. (hétfő) Lusti nap. Tekintettel az óraátállításra lehet pizsamában jönni, és abban 

lenni aznap, de csak hétfőn.  

- márc. 29. (kedd) Csoportmise a piros és a sárga csoportosoknak. Beérkezés 9 óráig. 

- márc. 31. (csütörtök) Csoportmise a kék és a zöld csoportosoknak. Beérkezés 9 óráig. 

- április 1. (péntek) Mától lehet regisztrálni leendő ovis családjainknak a játszó délutánokra                      

(ápr. 11-13. du. 16:00-17:00) 

 

Néhány dologról részletesen is: 

 

- Óvodánkba 3 órás takarítót keresünk. Feladat: porszívózás, felmosás, (a négy csoportban és a 

folyosón), riasztás, zárás. Könnyen elvégezhető akár friss nyugdíjasnak, vagy egyetemistának is. 

Munkaidő: 17:00-20:00. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet az ovodavezeto@janospal.hu 

címen. Miután itt hagyjuk rá az egész óvodát, fontos lenne, hogy nagyon megbízható személyt 

találjunk. Kérem a segítségüket, továbbítsák levelező listákra, hogy megfelelő körökből (pl. 

plébánia) találjunk minél hamarabb segítséget. Köszönjük. 

 

- Nagyon jól sikerült idei farsangunk is. Hálásan köszönjük a szülők együttműködését, hogy 

gyermekeiket terelgették a témába vágó jelmezválasztást illetően, továbbá csodálattal néztük a 

jobbnál jobb jelmezeket. Idén is minden elismerésünk a szülőké. A programról készült képek 

már megtekinthetők honlapunkon: janospal.hu 

mailto:ovodavezeto@janospal.hu
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- Hálásan köszönjük az SZMK-s anyukák segítségét. Sokkal kevesebb hulladékot, szemetet 

termeltünk, a megmaradt enni-innivaló minimális volt. Húshagyó keddig könnyűszerrel 

elpusztítható mennyiség.  

- Idén is olyan farsangi témát választottunk, amit tavaly a szülők javasoltak. Köszönettel fogadunk 

javaslatokat idén is a jövő évi témákkal kapcsolatban. Ha van jó ötletük, kérem, írják meg az 

ovodavezeto@janospal.hu címre. 

 

- Kérem, hogy minél szélesebb körben hirdessék intézményünket. Idén sok óvodai férőhelyünk 

lesz. Nem csak kis csoportos korú gyermekek számára. Közös érdekünk, hogy hasonló 

értékrendű családok remek gyermekei járjanak egy csoportba. 

 

- Újra indult a néptánc tanfolyam másik tanárnővel, hasonló feltételek mellett, mint első 

félévben. Ő az iskolánk alsó tagozatán is tanító új néptánc tanárnő. További részletek és 

jelentkezési lehetőség a bejáratnál található faliújságon. Fizetni csak hónap végén kell csak annyi 

alkalmat, amennyit valósan jártak. Aki elkerüli a tanárnőt, szívesen segítek a kézbesítésben. 

 

- Kérjük, hogy támogassák intézményünket adójuk 1%-ával. Részletek honlapunkon. 

 
- Kedves Szülő! 

Amennyiben idén februárban is fotóztam gyermekét, a róla készült óvodai fotók már válogathatók 

a zoltancsabafoto.hu oldalon, saját fiókjába (saját jelszavával) történő bejelentkezés után a fotók 

menüfülre kattintva. 

Az oldalon történő új regisztrációhoz szükséges titkos intézményi kód: pingvin 

A kedvezményes rendelési időszak vége: 2022. márc. 6. (vasárnap) 

Üdvözlettel, 

Vépy Zoltán Csaba 

 

Családtól családnak: 

Kedves Szülők! 

Az eddigi nagy sikerre való tekintettel Húsvéthoz közeledve arra gondoltunk, hogy az óvodában ismét tartós 

élelmiszer és tisztítószer gyűjtést szervezünk rászoruló családoknak.  

A célunk kettős: valódi segítséget nyújtani önhibájukon kívül nehéz helyzetben lévő családoknak, illetve a 

gyerekeket bevonni ebbe a programba, hogy megtapasztalják a közösség összefogását valaki másért.  

Orsival való egyeztetést követően arra jutottunk, hogy a már megismert családok támogatását folytatnánk. 

Bizonyára emlékeztek, hogy a családok egy része Budapesten és Pest megyében, másik része Dél-Somogy 

megyében él.  

mailto:ovodavezeto@janospal.hu
http://zoltancsabafoto.hu/
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Pár szóban szeretnénk bemutatni a támogatandó családokat:  

Budapesten és Pest megyében összesen 3 család támogatását tervezzük.  

A Pest megyében élő családban 5 gyermeket nevelnek a szülők, az édesanya, illetve a legkisebb gyermek 

Asperger szindrómával küzd.  

Budapesten kettő családot támogatnánk. Az egyik családban egy jövedelemből, egyedül neveli az édesanya 

két gyermekét, akik közül az egyik fogyatékkal él. A másik családban 6 gyermeket nevelnek, akik közül 3 

autista. 

A novemberi gyűjtésből részesült még egy család, ahol az anyuka egyedül nevel két gyermeket. Örömmel 

tájékoztatunk benneteket, hogy az anyuka saját lábra állt, már nem szükséges a támogatás.  

Dél-Somogyban hat családnak, illetve egyedül, hozzátartozói támogatás nélkül élő idős embernek a 

támogatását tervezzük. 

Az elmúlt időszakban kialakult egy nagyon jól működő kapcsolat a Somogyszobon élő Hajdú Erika 

falugondnokkal, aki lakóhelye környékén nagy gonddal – iskola, óvoda vezetőjével helyi polgármesterekkel 

konzultálva – méri fel a rászoruló családok szükségleteit.   

A novemberi gyűjtés során nagy mennyiségű tartós élelmiszert, tisztálkodó szereket, mosószert és számos 

hasznos dolgot sikerült összegyűjteni. Az adományok november végén eljutottak az érintetett családokhoz. 

A gyűjtés kiegészült egy részben ovin kívüli ruha, játék, könyv, háztartási felszerelések gyűjtésével is. Erika 

december elején azt a tájékoztatást adta, hogy az oviban gyűjtött dolgokból elsősorban a feltüntetett 

családok részesültek, de olyan sok mindent küldtünk, hogy összesen 24 rászoruló családnak sikerült egy 

kicsit könnyebbé tenni az életét, szebbé tenni a karácsonyát.   

Erika nagy örömmel számolt be arról is, hogy a két kisgyermeket nevelő darvaspusztai család saját lábára 

állt, ugyan el kellett költözniük Darvaspusztáról, de mindkét szülő munkát talált és most már nincs 

szükségük segítségre. Sajnos a támogatott idős személyek közül az egyik bácsi elhunyt. Viszont Erika 

rátalált egy 10 gyermeket nevelő családra, akiknek nagy szükségük van a segítségre.  

Így ezen gyűjtés kertében összegyűlő adomány elsődleges címzettjei : Darvaspusztán élő 2 egyedülálló idős 

ember, egy egy gyermeket nevelő család,  egy somogyszobi édesapa, akiknek a felesége elhunyt és három 

kicsi gyermekét neveli egyedül, egy Csurgón élő nagybácsi, aki két árván maradt unokahúgát neveli 

egyedül, ezen kívül idős édesanyját is támogatja.  

Akire igazán fókuszálnánk még e gyűjtés alkalmával az a 10 gyermeket nevelő család. A család Bolháson él, 

10. gyermekük decemberben született, a gyermekek közül az egyik Down – szindrómás. A család egy 

keresetből él. 

Ahogy ezt Erikától már megszoktunk, ha sok lesz az adomány természetesen bővíteni fogja a kört és meg 

foga találni a módját, hogy az rászoruló családhoz kerüljön. 
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A budapesti és pest megyei családokkal, valamint Hajdú Erika falugondnokkal való egyeztetést követően 

arra kérünk mindenkit, hogy amennyiben teheti, az alábbi dolgokkal járuljon hozzá a gyűjtéshez: 

Tartós élelmiszer: 

-tészta 

-konzervek: kukorica, húskonzerv, sűrített paradicsom, tonhal, májkrém stb. 

-liszt, cukor 

-olaj 

-UHT tej 

-lencse, bab 

-keksz, ropi 

-kukoricapehely, müzli 

Tisztítószer, tisztálkodási szerek: 

-fogkrém, fogkefe 

-sampon, tusfürdő 

-mosogatószer 

-mosópor, öblítő 

-szappan 

A tartós élelmiszeren kívül szeretnék  a családoknak friss zöldséget, gyümölcsöt, hentesárut és gyógyszert 

vinni, illetve tüzifát rendelnénk nekik ezért, ha valaki szívesen hozzájárulna ehhez anyagilag is, kihelyezünk 

egy dobozt, ahová bedobhatjátok az erre szánt összeget. 

A gyűjtés március 21 - április 1-ig tart az óvoda előterében. 

Még egy kérés:  

Az adományozottak nagy örömmel fogadják a gyerekek rajzait, alkotásait, ezért akinek a gyermeke kedvet 

érez, bátran készítsen rajzot vagy más dekorációt, mert örömet okoz vele.  

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki hozzájárul a gyűjtéshez.  Ha valakinek egyéb ötlete vagy felajánlása 

van, nyugodtan írjon nekünk a fazekas.vera1@gmail.com (budapesti, Pest megyei családok) és a 

harcz.gabriella@gmail.com (dél-somogyi családok) címre. 

 

mailto:fazekas.vera1@gmail.com

